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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ติ�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ติ เฮี ไก ลอา เจือ ป เนน อ�ื (1) มัฮ

ฆวต เกือฮ อื ปุย รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ พะ
เยซูครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� (2) มัฮ ซตอก รเงอ่มึ อื ปุย
เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง เพอกึ ตอม โอ เนอึม� นึง มัฮ
อื ป ซ ไลจ ยุฮ กัน รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ�
เจน โยฮนั เซ กัน เพอกึ ปุย ลปุง โอ เนอมึ เซ มัฮ เกิต อื เน่
อมึ นึง ไลลวง อฮั ปุย โอเอฮี ทัมมด่า ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี
มัฮ ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� โม เซ อฮั พะเยซู ป มัฮ กวน
พะจาว เซ โอ เกียฮ แปน เนอมึ ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื ดัฮ ไอฮ
เนอึม เนะซองั แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ แปน โตว พะ
จาว� อฮั อื ตอก เซ โม เซ เยอ�
โม ป เพอกึ โอเอฮี ตอก เซ อฮั โม ป โปน เนอมึ มัป่ เซ โอ

เญือะ ไก รพาวม นึง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี เฟือฮ เอนิ� อฮั โรฮ
ไลลวง พะจาว โอ เกว ไม่ ไลลวง จีวติ ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ ปุย
จัมเปน ฮรกั เอียกปุ แตะ� กัน เพอกึ ป โอ เนอึม ตอก เซ
ซ เกียฮ ไลจ ยุฮ ครติซจัก� มัฮ เซ ป จัมเปน โยฮนั ตอซู ไม่
กัน เซ ฆาื อ�ื
โยฮนั เนน ไลลวง มัฮ เนอึม พะเยซู ปุย ปลัฮเตะ เนอึม�

โยฮนั เอจี โฮลฮ ยุ� โฮลฮ ฮมอง� ไม่ โฮลฮ อื ไปญ นึง เตะ
แตะ� เอจี ที นึง เซ� เมาะ ป อฮั ติ แตะ เจือ พะเยซู ไมจ
โรฮ อื ฮรกั ปุ แตะ โรฮ� นึง มัฮ อื เอียกปุ ปุ แตะ เบือ พะ
จาว� นังซื รโปะ โยฮนั เฮี เนน โรฮ ไลลวง ตอก เกียฮ ยุง
เนอมึ ปุย เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง แตะ�
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ป มัฮ ลปุง จีวติ
1 นังซื ป ไซฮ เอะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี มัฮ ไลลวง ป เกว

ไม่ ลปุง จีวติ� ป มัฮ ลปุง จีวติ เซ เอจี ตึน ไก เน่อมึ เมือ
โรง อ�ื เอะ เอจี โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง
ฮยวก แตะ� เอจี โฮลฮ แลน ที ไม่ เอจี โฮลฮ เอนิ ไปญ นึง
เตะ แตะ� 2 จีวติ เซ พะจาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย� เอะ
เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ เซ ป ปุน รโฮงะ ที ไลลวง อื ละ ปุย ฆาื
อ�ื เอะ รโฮงะ ไลลวง จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ โม เปะ�
จีวติ เซ อาวต ไม่ เปือะ เกอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี เปลีฮ
อื ละ เอะ� 3 เมาะ ป โฮลฮ เอะ ยุ ฮมอง เงอ เอจี รโฮงะ โรฮ
โฮะ ละ โม เปะ โรฮ� นึง ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โฮลฮ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ เอะ โรฮ� เอะ เตือง โอยจ เจอะ รโจะ ดิ เนอึ
ม รพาวม แตะ ไม่ เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื ป มัฮ พะเยซูครติ�
4 เอะ เอจี ไซฮ รโปะ ไลลวง เฮี ละ ซ โฮลฮ ดิ เอะ รพาวม ไมจ
มวน แตะ กุมปอ�

พะจาว มัฮ ป ซเปีย
5 ไลลวง ป ฮมอง เอะ เน่อมึ พะโองจาว เซ� เอะ ฆวต ซึป

โรฮ ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี พะจาว มัฮ ป ซเปีย� ไก โตว ป
เฟียก นึง เฟือฮ เอนิ� 6 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว ไม่ ยุฮ ลัง่ แตะ กัน เฟียก โฮ� กัน ยุฮ เอะ
ไม่ ป อฮั ฮะ แปน ป โอ เนอมึ ฆาื อื เตือง ลอา เจือ อ�ื 7 ดัฮ
เอะ ยุฮ กัน ซเปีย� ตอก โรฮ อาวต พะเยซู นึง ก ซเปีย อื
โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื
ฮนัม พะเยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ รไซจ เอะ ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ
ฮุ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื

8 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ โอ ไก มัป่ ยุฮ โฮ� แปน จุ ไอฮ โกะ
แตะ� มัฮ โอ ลปุง เนอมึ อาวต นึง เอะ เฟือฮ� 9พะจาว มัฮ
ป เนอมึ รพาวม� มัฮ ป ซื ป ไซ� ดัฮ เอะ รโฮงะ มัป่ ยุฮ แตะ
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ละ โฮ� พะจาว ซ ยวก อื ละ เอะ เตือง โอยจ อื มัป่ เซ� ซ
รไซจ ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เอะ เกือฮ ซงะ่ โครยญ เจือ� 10 ดัฮ
เอะ อฮั ติ แตะ โอ ยุฮ มัป่ โฮ� เอจี เมาะ โรฮ อฮั ฮะ พะจาว
อฮั ป โอ เนอมึ� ลปุง อื อาวต โตว ฆาื อื กไน เอะ�

2
พะเยซู มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เอะ

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ รโปะ ไลลวง เฮี ละ โม
เปะ นึง โอ ซ เกือฮ โม เปะ ยุฮ มัป่� ดัฮ ตอ ไก ป โคะ ยุฮ มัป่
เปอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เอะ เอจี ไก ป ปัว นึง เปือะ เกอะ
รโตง เงอะ ติ ปุย� เอจี มัฮ พะเยซูครติ ปุย ซื ปุย ไซ เซ ป
ปัว รโตง เอะ เซ� 2 เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป โฮลฮ พะจาว
ยวก มัป่ ยุฮ เอะ เบือ อ�ื มัฮ โตว ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ โน่ง�
มัฮ โรฮ ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อื โรฮ�

3 ดัฮ เอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก อื อาึง โฮ� เอจี ที นึง เซ มัฮ
เอะ ปุย ยุง เนอึม พะเยซู เยอ� 4 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ ยุง พะ
เยซู โฮ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก อื อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื ป
โอ เนอึม� มัฮ โอ ลปุง เนอึม อาวต นึง อื เฟือฮ� 5 ป ออฮ
ป เอฮี ญุ่ก� ป ยุฮ ตัม ป อฮั อื เซ� รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว
เอจี กุม เอจี ปอ นึง ปุย เซ� เอจี ที นึง เซ มัฮ เอะ ป อาวต
ไน พะจาว ฆาื อ�ื 6 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ไน พะจาว�
ยุฮ พะเยซู ตอก ออฮ ไมจ โรฮ อื ยุฮ ตอก เซ โรฮ�

ไล ฮรกั เอยีกปุ แตะ
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไลลวง ไซฮ อาึ ละ เปอะ เฮี มัฮ โตว

ไลลวง โคระ� เอจี มัฮ ป ซตอก พะจาว อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื
มัฮ ป อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ป ซตอก อื อาึง
ไพรม อื เซ มัฮ ป เอจี กอ ฮมอง เปอะ� 8อาึ ปังเมอ ไซฮ แม
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ป โคระ ละ เปอะ ติ เจือ� มัฮ โคระ อื ฆาื เอจี ซ ไฆร เฟียก�
นึง เอจี รฌิญ ซเปีย เนอมึ ละ ปุย� ลปุง ซตอก โคระ เซ โม
เปะ เอจี ยุ ที เปอะ นึง พะเยซู ไม่ นึง โกะ เปอะ ไอฮ มัฮ อื ป
เนอมึ�

9 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ก ซเปีย อื ไม่ เกละ ลัง่ อื ยุ เอี
ยกปุ แตะ มัฮ อาวต ลัง่ อื ก เฟียก อ�ื 10 ป ฮรกั เอียกปุ
แตะ เอจี มัฮ ปุย เซ ป อาวต ก ซเปีย อ�ื จีวติ ปุย เซ ไก โตว
ติ เจือ เนอึม ตอก ซ แปน อื ควน โคะ ซดุฮ ปุย ไฮญ เญอ�
11ป เกละยุ เอยีกปุ แตะ ปังเมอ มัฮ ป อาวต นา ก เฟียก อ�ื
ยุ โตว คระ ซ โฮว แตะ นึง โฮว อื ก เฟียก อ�ื มัฮ ฆาื เฟียก
เซ ป เมาะ เอนิ อื ป จัก ไง่ ฆาื อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ
เปอะ นึง เอจี ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ เปอะ เบือ พะเยซู�

13 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ละ ปุย เยอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื
เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอึม เปอะ พะโองจาว ป ตึน ไก
เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง

เอจี เป เปอะ พี ฆอก พี เบร เซ�
โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ

เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอมึ เปอะ ป มัฮ เปือะ แตะ�
14 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ปุย เยอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี

ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอึม เปอะ พะโองจาว ป ตึน ไก เน่
อมึ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง

มัฮ เปอะ โม ป ระ เรยีง� ลปุง พะจาว เอจี อาวต กไน โม
เปะ ไม่ เอจี เป เปอะ พี ฆอก พี เบร เซ�

ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ
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15 ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ ไม่ โอเอฮี เกว ไม่ อ�ื ตัม ไก ป ฮรกั
ลัง่ ปลัฮเตะ เอ ปุย เซ เอจี มัฮ โอ อื ฮรกั เปือะ เกอะ� 16 ป
มัฮ กัมกุยฮ ฆอก รไม่จ ปุย ยุฮ ไม่ โอเอฮี ป ลเลียก ไง่ ปุย
นึง ไม่ โอเอฮี ป ฆวต อวต ปุย โครยญ เจือ� มัฮ โอเอฮี โม
เซ ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ เอ� โอเอฮี โม เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง เปือะ เกอะ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ โครยญ
เจือ� 17 ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ไอฮ นึง อื เอจี ซ
ไฆร� ป ยุฮ ตัม รพาวม พะจาว ปังเมอ ซ ไอม ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ�

ป ตอซู ไม่ พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เวลา ลัก่ ก

ลอยจ อ�ื โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ซ ไก อื ติ ปุย ป ซ ฮอยจ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะครติ เตอ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮวน ป ตอซู
ไม่ พะครติ เตอ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ มัฮ อื เญือม ซ ลอยจ โอ
เอฮี ฆาื อ�ื 19 โม เซ เอจี โอก ฮา เอะ นึง โอ แตะ มัฮ เนอึ
ม ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ� มัฮ มัฮ เนอึม อื ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ ตึน
ซ อาวต ลอป ไม่ เอะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เซ มัฮ เนอมึ ปุย
บลัฮ ลัก่ เอะ เอ�

20พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ แตะ นึง โม เปะ� มัฮ เซ ป ยุง เปอะ
ลปุง เนอมึ ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� 21อาึ มัฮ โตว ไซฮ รโปะ
นังซื ฮอยจ ละ โม เปะ ฆาื โอ โม เปะ ยุง ลปุง เนอมึ� เอจี ยุง
เปอะ ลปุง เนอึม เซ ไม่ ยุง เปอะ โอ ลปุง จุ ไล เกียฮ ฮอยจ
เน่อมึ นึง ลปุง เนอึม เซ� 22 มัฮ ปุย ป มัฮ ป จุ ปุย เยอ�
เอจี มัฮ โม ป อฮั พะเยซู โอ มัฮ เนอึม พะครติ� โม่ มัฮ อ�ื
ป โอ ญอม รปัคัม เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื เอจี มัฮ ปุย เซ ป
มัฮ ป ตอซู ไม่ พะครติ เตอ� 23 ป โอ รปัคัม กวน อื มัฮ โรฮ
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โอ อื รปัคัม เปือะ อ�ื ป รปัคัม กวน อื เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื
เปือะ อื โรฮ�

24 ลปุง ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ ไมจ เปอะ เกือฮ
อาวต ลอป โตะ รพาวม แตะ� ดัฮ ลปุง ฮมอง เปอะ เน่อมึ
เมือ โรง อื เซ อาวต แนฮ โตะ รพาวม เปอะ โฮ� เอจี มัฮ
รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ กวน อื เซ ไม่ เปือะ อื โรฮ�
25 เอจี มัฮ เฮี ลปุง ซันญา พะเยซู อาึง ละ เอะ เอ� มัฮ เกือฮ
อื เอะ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�

26 ป เอจี ไซฮ อาึ ละ เปอะ เซ มัฮ ไลลวง ป เกว ไม่ โม ป
ฆวต รชุยจ เปอะ ไฆร ฮา คระ� 27 ไลลวง โม เปะ นึง อ�ื พะ
จาว เอจี ดุฮ ลปุ แตะ นึง เปอะ� เคียง เอจี อาวต ลปุ เซ กไน
โม เปะ เอ� เญาะ จัมเปน โตว ปุย ไฮญ เพอกึ เปอะ ฆาื อ�ื
ลปุ พะจาว เซ เอจี เพอกึ โม เปะ เกือฮ ยุง โอเอฮี โครยญ
เจือ� ป เพอกึ อื ละ โม เปะ เซ มัฮ ป เนอึม ป แนม� มัฮ
โตว ป โอ เนอมึ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อื ละ เปอะ
ไม่ รโจะ ลอป เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ฆาื อ�ื

28 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เนอมึ เปอะ รโจะ รพาวม
แตะ ไม่ พะครติ เซ เดอมึ เอะ ซ ไก รพาวม กา เญอืม ฮอยจ
เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย ไม่ โอ แตะ ซ โซะกิจ ปิญไง่ เญือม
ฮอยจ อ�ื 29 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ มัฮ พะครติ ป ซื ป ไซ
เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุง ตอก เฮ�ี เมาะ ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ
ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เอจี มัฮ โรฮ กวน พะจาว โครยญ
โฆะ แตะ�

3
เอะ มัฮ กวน พะจาว

1 งอ่ต แลน เมอะ เมาะ ระ รพาวม ฮรกั เปือะ เกอะ เอะ
เซ� มัฮ ฮรกั อื เอะ ปอ เอนิ เกือฮ อื เอะ มอยฮ กวน แตะ�
เอะ เอ เอจี มัฮ เนอึม ตอก เซ� ปุย ปลัฮเตะ ยุง โตว ป มัฮ
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พะจาว� มัฮ เซ ป โอ อื ยุง ป มัฮ เอะ ฆาื อ�ื 2 โม เปะ ป ฮรกั
เกอะ� ปเล่ีย เฮี โม เอะ เอจี โฮลฮ แปน กวน พะจาว� ตอก
ซ มัฮ ซ แปน แตะ เฆียง เฮ�ี เอะ ปังเมอ โอ ดิ ยุง ซโตฮ โค
รยญ เจือ� เอจี ยุง เงอะ เมาะ เฮ�ี เญอืม ฮอยจ เปลีฮ พะค
รติ ติ แตะ� เอะ ซ ตอก โรฮ โกะ อ�ื เญือม เซ เอะ ซ โฮลฮ
ยุ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ตัม เนอมึ อื โครยญ เจือ� 3 เมาะ
ป ซโอว รพาวม ไม่ ไล เซ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ แนฮ ติ แตะ
ซงะ่ ซงอม ฆาื อื ตอก ซงะ่ ซงอม พะเยซู โรฮ�

4 เมาะ ป ยุฮ มัป่ เปอ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะ
จาว� มัป่ เซ เอจี มัฮ กัน พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� 5 โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ ละ ซ ยวก อื โปวฮ
มัป่ ยุฮ ปุย� โกะ อื มัฮ ป โอ ไก มัป่ นึง เฟือฮ เอนิ� 6 เมาะ ป
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่� เมาะ
ป ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ เซ มัฮ ป โอ ดิ ยุ พะเยซู� ไม่ โอ อื
ดิ ยุง ป มัฮ อ�ื

7 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ� ป
ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เอจี มัฮ ปุย เซ ปุย
ซื ปุย ไซ เยอ� ตอก โรฮ ซืไซ พะเยซู เซ โรฮ� 8 ป ยุฮ เลาะ
ยุฮ ลาึน มัป่ เปอ� มัฮ ลัง่ ปุย บลัฮ ลัก่ พี ระ� นึง มัฮ พี ระ
เซ ป ยุฮ มัป่ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื กวน พะจาว เอจี ฮอยจ ละ
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ พี ระ� มัฮ เซ ป เปลีฮ อื ติ แตะ
ละ ปุย ฆาื อ�ื 9 เมาะ ป เอจี เกิต แปน กวน พะจาว ยุฮ เลาะ
ยุฮ ลาึน โตว มัป่� เอจี เกิต โคระ เบือ อาวต จีวติ พะจาว
กไน อ�ื มัฮ เซ ป โอ อื ปุน ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ ฆาื อื นึง
มัฮ พะจาว เปือะ อ�ื 10 มัฮ ฆาื เฮี ป ยุง ปุย ป มัฮ กวน พะ
จาว ฆาื อื ไม่ กวน พี ระ อา� เมาะ ป โอ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ไม่
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โอ อื ฮรกั เอยีกปุ แตะ มัฮ โตว กวน พะจาว�

ไมจ เอะ ฮรกั เอยีกปุ แตะ
11 เอจี มัฮ เฮี ป ฮมอง โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อื โฆะ โอ�

ไมจ เอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� 12 ไมจ โตว เอะ ยุฮ ตอก คาอนิ
ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุ เลีฮ แตะ โฮ� คาอนิ เซ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พี
ฆอก พี เบร เซ� มัฮ ฆาื เมอ ป ยุฮ อื ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื
ยุฮ โกะ อื กัน โอ ปุก� เตือง ยุฮ ปุ อื เซ กัน ปุก กัน ลอก�
โม่ มัฮ อ�ื

13 เอียกปุ� ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ เปอะ ปุ เกือฮ ติ
เปอะ เงอตึ ฆาื� 14 เอะ เอจี ยุง เงอะ โอก แตะ ฮา ลัก่ ยุม
แตะ� ไม่ เอจี เลียก ลัก่ ไอม แตะ นึง ฮรกั เกอะ โม เอียก
ปุ แตะ� โม ป โอ ไก รพาวม ฮรกั เกอ มัฮ ป อาวต ลัง่ ลัก่
ยุม� 15 ป เกละยุ เอียกปุ แตะ เอจี เมาะ โรฮ ป ยุฮ ยุม ไม่
ปุย� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โม ป ไก รพาวม ฆวต ยุฮ ยุม ไม่
ปุย ไก โตว จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง เฟือฮ�

16พะเยซู เอจี โปง จีวติ แตะ รโตง เอะ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ
ป มัฮ รพาวม ฮรกั เบือ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ โรฮ เอะ
โปง จีวติ แตะ รโตง เอยีกปุ แตะ โรฮ� 17 โม ป ไก คาวคอง
ยุฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ยุ อื อาวต เอยีกปุ แตะ ไม่ แควะ คัต
แตะ� ดัฮ เกือฮ รพาวม แตะ เฟียก ไม่ โอ แตะ เรอมึ เอยีก
ปุ แควะ คัต แตะ เซ� ปุย เซ อมั เกียฮ อฮั รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว ไก นึง แตะ� 18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ โตว
เอะ ฮรกั ปุ แตะ นึง ดัก ดอย แตะ โน่ง� รพาวม ฮรกั ยุฮ
เอะ ไมจ อื แปน ป เนอมึ� ไมจ เปลีฮ นึง กัน ยุฮ แตะ�

19 ดัฮ เอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก เซ� เอะ ยุง อาวต แตะ บลัฮ
ลัก่ ลปุง เนอึม ฆาื อ�ื เอะ ซ โฮลฮ โรฮ รพาวม เรยีง แตะ
เบือ อื เญือม อาวต แตะ ซองนา พะจาว� 20 ดัฮ ไก เญือม
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รโจฮ รพาวม เอะ ไอฮ ติ แตะ� เอะ ยุง ลัง่ เงอะ มัฮ พะจาว
ป ระ แม ฮา รพาวม เอะ� นึง มัฮ อื ป ยุง โอเอฮี โครยญ
เจือ�

21 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ดัฮ รพาวม เอะ โอ รโจฮ ไอฮ
ติ แตะ� เอะ เกียฮ เลียก เคะ พะจาว ฆาื อื ไม่ รพาวม กา
แตะ� 22 เอะ ปัว ออฮ นึง พะจาว ซ โฮลฮ เซ� นึง ยุฮ แตะ
ตัม ป ซตอก อื อาึง ไม่ ยุฮ แตะ โอเอฮี ตัม ปุก อื รพาวม
อ�ื 23 ป ซตอก อื อาึง ละ เอะ เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� ไม่ ฮรกั
เวือง ปุ แตะ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เอะ� 24 ป ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว อาึง เอจี มัฮ ปุย อาวต ไน พะจาว� พะ
จาว อาวต โรฮ กไน ปุย เซ โรฮ� พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ
ละ เอะ� มัฮ เซ ป แจง ยุง เอะ อาวต พะจาว โตะ กไน แตะ
ฆาื อ�ื

4
ป มัฮ เนอมึ ลปุ พะจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ปุย ติ แตะ ลปุง เบือ ลปุ
พะจาว� ปุ เจือ โครยญ โฆะ อ�ื เอจี โฮวน ป โคะ ติ แตะ
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน มัฮ เนอึม อื ลปุ พะ
จาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื 2 มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ เกียฮ ยุง เปอะ
ป มัฮ เนอึม ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื เมาะ ป ญอม
รโฮงะ ฮอยจ แปน เนอึม พะเยซูครติ ปุย ปลัฮเตะ เอ� เอจี
มัฮ ปุย เซ ป ลปุง เบือ ลปุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� 3 โม
ป โอ ญอม รโฮงะ ไลลวง พะเยซู ตอก เซ� มัฮ ป โอ ไก ลปุ
ฮอยจ เน่อมึ พะจาว นึง� เอจี มัฮ ลปุ อาวต นึง ปุย โม เซ
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ป มัฮ ลปุ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะครติ เตอ� โม เปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ซ ฮอยจ ลปุ เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮ
เตะ�

4 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� เอจี มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะ
จาว� โม เปะ เอจี เป เปอะ โม ป โอ เนอมึ เซ นึง ระ อมันัต
ลปุ อาวต กไน โม เปะ เซ ฮา ลปุ อาวต กไน โม ป มัฮ บลัฮ
ลัก่ ปลัฮเตะ� 5 โม เซ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� ลปุง อื
เกว ไม่ ไลลวง ปลัฮเตะ� มัฮ เซ ป งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ ป อฮั
อื ฆาื อ�ื 6 เอะ เอ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� โม ป ยุง เนอึ
ม ป มัฮ พะจาว งอ่ต โรฮ ป อฮั เอะ� โม ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่
พะจาว งอ่ต โตว ป อฮั เอะ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ ป มัฮ เนอึม
ลปุ พะจาว ป อาวต ไม่ ลปุง เนอึม ไม่ ลปุ ป อาวต ไม่ ลปุง
โอ เนอมึ ฆาื อ�ื

พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เอะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ นึง

มัฮ รพาวม ฮรกั เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� เมาะ ป ไก
รพาวม ฮรกั เกอ เอจี มัฮ โม เซ ป มัฮ เนอึม กวน พะจาว�
เอจี มัฮ ยุง อื ป มัฮ พะจาว� 8 พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั�
เมาะ ป โอ ไก รพาวม ฮรกั เกอ มัฮ ป โอ ยุง พะจาว� 9พะ
จาว เอจี เกือฮ กวน ติ แตะ เซ ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ ละ
ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก
เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮรกั แตะ ละ เอะ นึง อ�ื 10 รพาวม
ฮรกั เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ โตว เอะ ป ฮรกั พะจาว� มัฮ พะ
จาว ป ฮรกั เอะ เอ� เอจี เกือฮ กวน แตะ ฮอยจ ละ ซ แปน
อื ควน ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ� 11 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ดัฮ พะ
จาว เอจี ฮรกั เอะ ตอก เซ� ไมจ โรฮ เอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ
ฆาื อ�ื 12 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ ยุ พะจาว� ดัฮ โม
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เอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� พะจาว ปังเมอ อาวต โตะ กไน เอะ�
รพาวม ฮรกั อื เอจี กุม เอจี ปอ โรฮ ฆาื อื นึง เอะ�

13พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ ละ เอะ� มัฮ ฆาื เซ ป แจง
ยุง เอะ อาวต แตะ ฆาื อื ไน พะจาว เยอ� พะจาว แจง โรฮ
อาวต อื กไน เอะ เอ� 14 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ กวน แตะ
ฮอยจ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� เอะ เอจี โฮลฮ
ยุ� ปุน รโฮงะ โรฮ ฆาื อื ละ ปุย� 15 เมาะ ป ญอม รโฮงะ
มัฮ พะเยซู กวน พะจาว ละ ปุย เยอ� พะจาว อาวต กไน ปุย
เซ� ปุย เซ อาวต โรฮ ไน พะจาว�

16 เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะจาว แตะ� เอะ อาึง โรฮ
รพาวม แตะ นึง รพาวม ฮรกั อื เซ� พะจาว มัฮ รพาวม
ฮรกั� ป ไก รพาวม ฮรกั เกอ เอจี มัฮ อาวต อื ไน พะจาว�
พะจาว อาวต โรฮ กไน ปุย เซ โรฮ� 17พะจาว มัฮ เกือฮ เอะ
อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั กุมปอ ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ
อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ ซเงะ รเตีฮ อื โอเอฮี� ป โฮลฮ เอะ
รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮี ป ตอก เอนิ จีวติ พะเยซู โรฮ� 18ป อาวต ไม่
รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี�
รพาวม ฮรกั กุมปอ เซ เอจี ปุน เกือฮ ป ฮลัต ป เตีจ ปุย นึง
ไฆร โครยญ เจือ� ป ฮลัต ลัง่ นึง โอเอฮี ฮ�ี มัฮ โอ อื ดิ กุม
ปอ นึง รพาวม ฮรกั� ไลลวง ฮลัต อื เซ มัฮ ฮลัต อื นึง ซ ร
เตีฮ พะจาว แตะ�

19 มัฮ เบือ ฮรกั พะจาว เอะ รกา� มัฮ เซ ป ไก รพาวม
ฮรกั เอะ เบือ อ�ื 20 ปุย ปัง อฮั ติ แตะ ฮรกั พะจาว� ดัฮ
เกละ ลัง่ ยุ เอียกปุ แตะ� ปุย เซ มัฮ อฮั อื ป โอ เนอึม� ป
โอ ฮรกั เอียกปุ โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ แตะ� แจง โอ อื ซ เกีย
ฮ ฮรกั พะจาว ป โอ แตะ เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ� 21 ลปุง
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ซตอก พะครติ อาึง ละ เอะ เอ เอจี มัฮ เฮ�ี �ป ฮรกั พะจาว
เยอ ไมจ โรฮ อื ฮรกั เอยีกปุ แตะ�� อฮั เซ�

5
ลปุง พีญัน ละ กวน พะจาว

1 เมาะ ป เจือ เนอึม มัฮ พะเยซู พะครติ เตอ� โม เซ เอจี
มัฮ กวน พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� ปุย ดัฮ ฮรกั ป มัฮ เปือะ
อื โฮ� แจง โรฮ ซ ฮรกั ป มัฮ กวน อ�ื 2 เญอืม ฮรกั เอะ พะ
จาว ไม่ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ แตะ� เอะ ยุง นึง เซ
ฮรกั แตะ โม ป มัฮ กวน พะจาว� 3 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม
ฮรกั เอะ พะจาว� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง�
ลปุง ซตอก อื เซ มัฮ โตว ป ญัก ลอน ละ เอะ� 4 โม ป เกิต
เน่อมึ นึง พะจาว เกียฮ เป อื โครยญ เจือ โอเอฮี ป เกว ไม่
ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ เบือ รพาวม เจือ เยอะ เฮี ป เป เอะ
เบือ อ�ื 5 มัฮ ปุย ป เกียฮ เป โอเอฮี ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ เอ�
มัฮ ป เอจี เจือ เนอึม มัฮ พะเยซู กวน พะจาว โน่ง ป เกียฮ
เป เยอ�

6 เอจี มัฮ พะเยซูครติ ป ฮอยจ เจอ� มัฮ ฮอยจ อื ไม่
รอาวม ไม่ ฮนัม แปน ป ซัมคัน� กัน ฮอยจ อื เซ มัฮ โตว
เกว ไม่ รอาวม โน่ง� มัฮ เกว ไม่ รอาวม ไม่ ฮนัม โรฮ� ลปุ
พะจาว ปุน ลัปลอง มัฮ ไลลวง เฮี ป เนอึม� นึง มัฮ อื ลปุ
ป อาวต ไม่ ลปุง เนอึม� 7 พีญัน ยุฮ พะเยซู ไก ไม่ ปุ แตะ
ลอวย เจือ� 8 มัฮ ลปุ พะจาว ติ� มัฮ รอาวม ติ� มัฮ ฮนัม
ติ� พีญัน ลอวย เจือ เซ เอจี มัฮ ไล ติ ป อฮั อ�ื 9 เอะ กอ
ไอฮ ลปุง พีญัน ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ แปน ลักทัน แตะ� ลปุง พี
ญัน รโฮงะ พะจาว ละ เอะ เซ� ปังเมอ มัฮ ป ระ ไล ฮา เซ
แม� ลปุง พญีัน ยุฮ พะจาว เซ� เอจี มัฮ รโฮงะ ที อื มัฮ พะ
เยซู เซ กวน แตะ� 10 ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว
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เอจี ไก ลปุง พีญัน เซ นึง โกะ อื ไอฮ� ป โอ ญอม เจือ พะ
จาว เอจี เมาะ โรฮ อฮั อื พะจาว อฮั ป โอ เนอึม� นึง โอ อื
เจือ ลปุง พญีัน รโฮงะ พะจาว นึง ไลลวง กวน แตะ� 11 เอจี
มัฮ เฮี ป มัฮ ลปุง พญีัน ยุฮ อื เซ� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ ไก
จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� จีวติ เซ ไก นึง กวน อื เซ� 12 ป
ไก กวน พะจาว เซ นึง เงอ เอจี ไก โรฮ จีวติ� ป โอ ไก กวน
พะจาว เซ นึง เงอ ไก โตว โรฮ จีวติ�

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
13 เมาะ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ โม เปะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง

กวน พะจาว เฮ�ี มัฮ ไซฮ แฮะ นึง ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ
ยุง แจง แน เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� 14 ดัฮ
เอะ ปัว โอเอฮี ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� พะจาว ซ งอ่ต อื
เนิ� มัฮ เซ ป โรวต เอะ เลียก เคะ พะจาว ฆาื อื ไม่ รพาวม
ตอน ฮมัน แตะ� 15 เคียง ยุง เงอะ งอ่ต พะจาว ป ปัว แตะ
ตอก เซ� เอะ ยุง โรฮ โฮะ ซ โฮลฮ แตะ ป ปัว แตะ นึง โค
รยญ เจือ โรฮ�

16 ดัฮ ปุย ยุ ยุฮ เอยีกปุ แตะ มัป่ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
ไมจ อื ปัว นึง พะจาว รโตง อ�ื พะจาว ซ โพต ลัง่ จีวติ ละ
อื เบือ อ�ื อาึ มัฮ โตว อฮั ไลลวง มัป่ ปอ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่
ปุย� มัป่ ปอ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ ปุย เอจี ไก� อาึ มัฮ โตว
เกือฮ ปุย ไววอน รโตง ป ยุฮ มัป่ ตอก เซ� 17 กัน โอ ปุก
รพาวม พะจาว มัฮ ตื มัป่ โครยญ เจือ� มัป่ ป โอ ปอ ยุฮ พะ
จาว ยุม ไม่ ปุย ปังเมอ ไก โรฮ�

18 เอะ เอจี ยุง เงอะ โม ป เอจี เกิต เน่อมึ นึง พะจาว ยุฮ
เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่� นึง โซะโกะ ฮรกัซา กวน พะจาว
นึง� พี ฆอก พี เบร เซ เญือะ ปุน ยุฮ โตว ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื
19 เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ แตะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� ไม่ ยุง
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เงอะ มัฮ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ป อาวต ฆรมึ อมันัต พี ฆอก พี
เบร เซ เตือง โอยจ อ�ื 20 เอะ เอจี ยุง เงอะ เอจี ฮอยจ กวน
พะจาว ละ ซ เกือฮ อื เอะ เกียฮ ยุง ป มัฮ พะจาว เนอมึ� เอะ
เอจี อาวต โรฮ ไน พะจาว เนอมึ เซ� เบือ อาวต แตะ ไน พะ
เยซูครติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ พะจาว
เนอมึ� ไม่ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ�

21 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ แฮน ทอเนาะ ติ
แตะ ฮา ฮุป โอเอฮี ป ทื ปุย ตัง พะจาว เนอมึ โครยญ เจือ�
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